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229ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO 1 

UNIVERSITÁRIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE 2 

SÃO PAULO. Às dez horas e trinta minutos do dia 21 de maio de dois mil e 3 

dezoito, na sala 15 do Bloco B, da Faculdade de Educação da Universidade de 4 

São Paulo, realizou-se a 229ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura e 5 

Extensão Universitária da Faculdade de Educação da Universidade de São 6 

Paulo, sob a Presidência do Professor Doutor Rogério de Almeida, com a 7 

presença dos Professores Doutores, Ana Paula Duboc, Elie George Guimarães 8 

Ghanem Junior e Maria Ângela Borges Salvadori e da representante discente 9 

Gabriella de Camargo Hizume. I PARTE – EXPEDIENTE. Item 1. Expediente 10 

da Presidência da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da 11 

FEUSP. O Senhor Presidente iniciou a reunião dando boas vindas aos 12 

presentes. Informou que está como presidente interino da CCEx, pois a reunião 13 

da Congregação que elegerá o novo presidente será no dia 24 de junho. 14 

Informou também que a inscrição de chapas foi até o dia 17 de junho e que 15 

somente a chapa composta por ele e pela Profa. Maria Ângela se inscreveu. 16 

Informou que na Congregação foi apresentado o projeto de Cultura e Extensão 17 

sugerido pelo Prof. Elie e também foi apresentada a nova Agenda de Eventos, 18 

que está bonita, entretanto ainda não está completamente pronta e não 19 

funciona como deveria. Informou também que recebeu um telefonema da 20 

Profa. Maria Machado, Pró-Reitora de Cultura e Extensão, e que os assuntos 21 

tratados foram: a) pedido de verba para a Escola de Aplicação, que foi liberado 22 

parcialmente, b) Projeto de Extensão para Professores da Rede, em que a 23 

Profa. Maria Machado disse que teria uma reunião com a Secretaria de 24 

Educação e solicitaria uma melhor pontuação na carreira para os professores 25 

que participarem do Projeto, c) Censo das atividades de Cultura e Extensão, a 26 

Profa. Maria Machado disse que quer mapear as atividades para auxiliá-las, 27 

não financeiramente, mas no sentido de aumentar a visibilidade das mesmas. 28 

2. Expediente dos Membros da Comissão de Cultura e Extensão 29 

Universitária da FEUSP. Sobre o Projeto de Extensão para Professores da 30 

Rede Pública, a Profa Maria Ângela sugeriu enviar uma carta, já redigida por 31 

ela e pela Profa. Shirley, aos alunos sorteados que não se matricularam ou que 32 
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desistiram do curso para o qual fizeram matrícula, perguntando qual o motivo 33 

da desistência em participar do Projeto. Todos concordaram. A representante 34 

discente Gabriela sugeriu criar um formulário no google para facilitar o trabalho 35 

de tabulação das respostas. A Profa. Maria Ângela também questionou porque 36 

as disciplinas da Pós-Graduação não entram no Projeto e sugeriu que seja 37 

criada uma categoria diferente para aluno especial-ouvinte da pós-graduação. 38 

II PARTE – ORDEM DO DIA. 1. Aprovação do relatório acadêmico do curso 39 

de atualização “Histórias e práticas de museus de arte paulistanos sob a 40 

perspectiva de Pierre Bourdieu” sob responsabilidade da Profa. Dra. 41 

Maria da Graça Jacintho Setton: aprovado. 2 – Aprovação do relatório 42 

acadêmico do curso de difusão “Identidade de gênero e psicanálise: o 43 

sintoma trans em crianças e adolescentes” sob responsabilidade da 44 

Profa. Dra. Leny M. Mrech: aprovado. 3. Organização do Seminário de 45 

Cultura e Extensão, sugestão de data de 01 a 05/10/2018: Prof. Rogério 46 

informa que a Pró-Reitora aceitou participar e sugeriu que o Seminário seja 47 

realizado na última semana de setembro, entretanto, o Prof. Rogério estará 48 

viajando nessa data e sugere que o convite seja enviado informando que o 49 

Seminário será realizado na primeira semana de Outubro. Todos concordaram. 50 

4. Análise da solicitação da CCInt referente à indicação de atividades de 51 

Cultura e Extensão Internacional para ser apresentada no IV Seminário de 52 

Internacionalização da FE, sugestão de indicação Colóquio Internacional 53 

do LEPSI: Prof. Rogério esclarece que a atividade da Profa. Claudia em 54 

Moçambique, que havia sido citada anteriormente, não se encaixa, pois é uma 55 

atividade promovida pela própria CCInt, e sugere indicar o Colóquio do LEPSI. 56 

O Prof. Elie questionou o que há de extensão no evento do LEPSI e o Prof. 57 

Rogério explicou que todo evento realizado é caraterizado como extensão. A 58 

Profa. Ana Paula sugere que seja apresentado um conjunto de atividades de 59 

extensão e não uma atividade específica. Também observou que o modelo do 60 

Seminário não se adequa às atividades que são oferecidas pela CCEx. O Prof. 61 

Elie ressalta que tanto a atividade da Profa. Claudia em Moçambique quanto o 62 

LEPSI são atividades da FEUSP e sugere que ambas sejam indicadas. A 63 

Profa. Ana ressalta a importância de pensar nos critérios de indicação. E 64 
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também que o CEPEL realiza um atendimento aos alunos intercambistas da 65 

FEUSP, auxiliando-os com o uso da língua portuguesa e ofertando vaga, para 66 

aqueles que desejarem, nos cursos de inglês, para integrar esses alunos às 67 

atividades do CEPEL e também oferece certificação de proficiência em inglês 68 

para os alunos da FEUSP que desejam realizar intercâmbio. O Prof. Rogério 69 

sugere, então, indicar em primeiro lugar o Projeto do CEPEL de assessoria 70 

linguística aos alunos intercambistas e em segundo lugar o Colóquio do LEPSI. 71 

Todos concordaram. 5. Aprovação da ata da 228ª R.O.: aprovada. Nada mais 72 

havendo, o Senhor Presidente, Prof. Dr. Rogério de Almeida, dá por encerrada 73 

esta reunião. E, para constar eu, Daniela Cristina Matos Borges, lavrei a 74 

presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes na reunião 75 

em que for discutida e aprovada. São Paulo, 25 de maio de 2018. 76 


